
 

Concursul de Fizică 

„In memoriam Mihai Marinciuc” 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Chișinău, Ediția a X-a, 14 mai, 2022 

Clasa a X-a 

1. Peste un scripete fix de masă neglijabilă este trecut un fir inextensibil și imponderabil. 

La un capăt al firului este legat un corp de masă M = 45 kg, iar la celălalt – o scară 

omogenă cu masa ms = 5 kg. 

a) Determinați accelerația corpului și a scării, precum și forța de tensiune din fir; 

b) Pe scara suspendată de fir urcă un elev (vezi figura alăturată). La momentul inițial 

sistemul de corpuri se află în echilibru, întrucât masa elevului și a scării sunt echilibrate 

de masa contragreutății suspendată la celălalt capăt al firului, M = me + ms. Considerând 

că elevul se mișcă uniform accelerat în sus pe scară să se determine raportul 

accelerațiilor elevului și a scării ae/as; 

c) La ce înălțime față de pământ urcă elevul pe scară într-un anumit interval de timp Δt 

dacă în același interval de timp elevul parcurge pe scară o distanță d = 2 m.  

(10 puncte) 

2. Un sistem oscilator este format dintr-o bară foarte subțire imponderabilă cu lungimea l = 60 cm, 

la capătul de jos a căreia este suspendat un corp cu masa m = 0,6 kg acționat de resorturile 1 și 2 

cu rigiditățile k1 = k2 ≡ k = 14 N/m. În poziția de echilibru, când bara este orientată vertical, 

resorturile nu sunt deformate. 

a) Care este perioada oscilațiilor sistemului în lipsa resortului 2? 

b) Cum și de câte ori se modifică perioada oscilațiilor din cazul a) dacă resortul 1 se 

înlocuiește cu un fir elastic de aceeași lungime și rigiditate? 

c) Care este frecvența oscilațiilor sistemului când corpul este acționat de ambele resorturi?  

(10 puncte) 

3. O sursă punctiformă de lumină se află pe axa optică principală a unei oglinzi concave. Raza de curbură a acestei 

oglinzi R = 20 cm.  

a) Considerând că sursa de lumină se află la distanța d = 1,5R de la vârful oglinzii, 

determinați poziția imaginii acesteia față de oglindă și construiți această 

imagine; 

b) Se așază oglinda în poziție orizontală și se umple până la margine cu un lichid 

transparent (vezi figura alăturată). De la sursa punctiformă, plasată de această 

dată în centrul optic al oglinzii, se formează cu ajutorul unei diafragme un 

fascicul foarte îngust care se propagă de-a lungul axei optice principale. Acest 

fascicul pătrunde în lichid, se reflectă pe oglindă și ieșind din lichid converge 

într-un punct la distanța de 5,6 cm de la suprafața lichidului. Obțineți expresia 

pentru indicele de refracție n a acestui lichid și determinați valoarea lui dacă se 

cunoaște că unghiul de deschidere spre marginile oglinzii α = 120o. 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


